Referat B-møde d.6.12.18
Til stede: Stig Wall, Peter Birch, Hans Andresen, Lise Rovsing, Steen Markvorsen, Rikke Warming,
Jes Bygballe, Troels Birch, Niels Winthereik, Nicole Koefoed, Jan Sørensen, Sigurd 3x, Olivia 3b,
Armin 2m, Jørgen Rasmussen og Janni la Cour.
1. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet den 12.9.2018
• I henhold til forretningsorden §1, stk.4 er referatet godkendt, da der ikke er kommet
indsigelser.
2. Tema: Oplæg om nye introforløb for 1.g august og november 2019
Oplæg ved Nicole Koefoed og Niels Winthereik. På baggrund af diskussion fra sidste b-møde er der
foretaget nogle ændringer ift. til SR Introforløb i november. Nicole og Niels fremlagde tanker om
det nye introforløb - herunder refleksioner ift. de udfordringer, der har været ift. augustintro. Der
var også en kort opsamling af den evaluering, der har været af intro i både august og november.
Vurdering af indsatsen har samlet været, at den nye model virker. Hellere kedeligt og
grænsedragende end grænseoverskridende. Fokuspunkter skal fremadrettet være lærernes rolle
og rekruttering af tutorer. Fremover vil vi på junimødet forklare, hvordan introdagene er på GHG.
Bestyrelsen brugte herefter tid på en diskussion om, hvordan vi kan sikre en god og tryg start på
GHG både i august og november. De aktiviteter, der er på skolen, skal være trygge for alle elever,
og det er det fokus, der vil være for den kommende planlægning af intro.
3. Orientering ved rektor
Jørgen Rasmussen fortalte lidt om overvejelserne omkring GHGs 125 år jubilæum i det kommende
skoleår. Vi vil lave et festskrift. Der er nedsat en lille arbejdsgruppe til at planlægge, og så vil der
være en fødselsdagsfest for elever og ansatte samt indbudte.
4. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
Stig Wall fortalte, at han er blevet valgt ind i Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF). Stig Wall
fortalte 1. GHG-bestyrelsens rolle ift. lønforhandlinger (OK18) for skolens ledelse. Dette er nyt og
træder i kraft pr.1.1.2019. 2. Ophævelse af omprioriteringsbidrag, som er set på
erhvervsskoleområdet (2% besparelse pr. år), kommer nok ikke til at berøre STX. 3. Der er i
Bestyrelsesforeningen fokus på efteruddannelse for ledere i gymnasiet.
Steen Markvorsen fortalte om arbejdsgruppe nedsat af UVM, der arbejder med fokus på de sidste
50 års faglighed i fagene matematik, fysik, engelsk og dansk. Steen er formand for arbejdsgruppen
i matematik. Stig nævnte, at skolens ansigt udadtil på de sociale medier – bl.a. Facebook - er rigtigt
godt.
5. Uddannelsen
Strategi 2016-20. Indsatsområder 2018-19. Der er nedsat en lang række strategigrupper, og der
arbejdes godt i de fleste grupper.
6. Skolen
I forhold til udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder vil der ikke blive igangsat større arbejder. Vi
har set lidt på en løsning af varmeproblemerne i GHG2, hvor der i løbet af sommeren 2018 blev

målt meget høje temperaturer. Det tilbud, vi har fået, er imidlertid for dyrt og vil nok ikke have
den store effekt. Vi vil derfor vente til næste sommer for at vurdere situationen.
7. Økonomi
Budgetopfølgning pr. 1.12.2018 og prognose for 2018. Jan Sørensen gennemgik budget/regnskab
for de kommende år (frem til 2022). Dette viser et forventet overskud på ca. 2,4 mio. Resultatet
viser, at undervisningstaxameter går i minus, og at bygningstaxameter er lidt i plus.
Herefter var der i bestyrelsen en længere diskussion af regnskab/budget og likviditet samt
overskud på de ca. 2 mio. kr. Lærerrepræsentanterne fremførte kritikpunkter ift. et overskud på
ca. 2 mio. kr. Det er et ønske, at overskud skal tilpasses ift. de udgifter, vi har. Der var enighed om,
at vi skal se på regnskabet og beregne, hvorledes det skal ud i fremtiden for at få det overskud, der
passer ift. den nødvendige likviditet. Budgettet for 2019 blev herefter godkendt.
Finansielle nøgletal. Stig fortalte om en henvendelse fra Dagens Dagsorden. Vi kan på næste
bestyrelsesmøde drøfte de nøgletal, de nævner som relevante.
8. Eventuelt
Næste møde 26.3.2019. Hans Andresen fortalte, at Gentofte Kommune fremover vil stå for info
om ungdomsuddannelser til grundskolerne – det arbejde UU-nord tidligere har været ansvarlige
for.
Referent: Janni la Cour

